
 

  

DAGENS LUNE RET                

Spaghetti med bolognese. Hertil revet parmesan (1,2,6,13,15) 
 

 

SUPPLEMENTRET 

Kalv saltimbocca med sprøde filo flager og tomat tapenade (1,2,6,9,15) 

 

 

FYLDIGE SALATER 

Fyldig salat af ærter, broccoli og bagte gulerødder vendt i dild og citron. 

 

Mormor salat, lavet på savoykål med syrnet fløde, brøndkarse og sennep (6,11,13) 

 

Torvets salater med cherry tomat, squash, rødbede, rosiner og feta (6) 

 

 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 

Torskerognssalat med ærter, kapers og dild (2,3,6,11,13) 

 

Paprikakalkun med syltede rødløg (13) 

 

Paté med cornichon og perleløg (2,6,11,13) 

 

Hamburgerryg med italiensk salat (2,6,11,13) 

 

 

Milde oste med syltede nektariner (6) 

 

Grønt stænger med Thousand Island dressing (2,6,11,13) 

 

Friskbagt rugbrød og madbrød (1,6,8,9) 

 

 

 

LUKSUSMENU UGE 31 

Mandag 

Tallene på menuen refererer til de 15 allergener. 1. Gluten, 2. Æg, 3. Fisk, 4. Jordnødder, 5. Krebsdyr, 6. Mælk, 7. 

Soja, 8. Sesam, 9. Nødder, 10. Selleri, 11. Sennep, 12. Lupin, 20. Svovldioxid, 14. Bløddyr, 15. Hvidløg 

FÅR I FOR MEGET MAD?  
Skriv det til os, så vi sammen kan bekæmpe madspild. 

torvekoekken@torvekoekken.dk 



 

  

DAGENS LUNE RET                

Kalkunbryst (1 stk. pr. person) stegt i urtepesto. Anrettet med pastinak og 

gulerødder. Serveres i pestocreme. Hertil kogt pasta (1,2,6,9,15)  

 

 

SUPPLEMENTRET 

Rosastegt okse med honningglaserede karotter og estragon (6,15) 

 

 

FYLDIGE SALATER 

Spidskålssalat vendt med appelsinsaft og creme fraiche. Toppet med karse og 

ristede hørfrø (6) 

 

Spinat salat med hytteost, oliven, soltørrede tomater og ristede kerner (6) 

 

Salat med agurk, tomat, gulerødder, blomkål og croutons (1) 

 

 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 

Grov skinkesalat med rødløg og purløg (2,6,11) 

 

Kalvebryst med urteaioli (2,6,11,13,15) 

 

BBQ stegt nakkefilet med coleslaw (2,6,11,13) 

 

Rullepølse med sky, løg og karse (11,13) 

 

 

Blandede oste med druer og knækbrød (1,6) 

 

Grønt snacks med fransk vinaigrette (11,13) 

 

Friskbagt rugbrød og madbrød (1,6,8,9) 

 

 

 

LUKSUSMENU UGE 31 

Tirsdag 

Tallene på menuen refererer til de 15 allergener. 1. Gluten, 2. Æg, 3. Fisk, 4. Jordnødder, 5. Krebsdyr, 6. Mælk, 7. 

Soja, 8. Sesam, 9. Nødder, 10. Selleri, 11. Sennep, 12. Lupin, 20. Svovldioxid, 14. Bløddyr, 15. Hvidløg 

FÅR I FOR MEGET MAD?  
Skriv det til os, så vi sammen kan bekæmpe madspild. 

torvekoekken@torvekoekken.dk 



 

  

DAGENS LUNE RET                

Butterdejs indbagt svin a la Wellington. Serveres med kold sauce tatar 

(1,2,6,11,13,15)  

 

 

SUPPLEMENTRET 

Lammeculotte med urtepesto og syltede grøntsager (6,13,15) 

 

 

FYLDIGE SALATER 

Salat med feta, bagte rødløg, peberfrugt og croutons stegt med hvidløg (1,6,15) 

 

Fyldig salat af perlebyg og salater med urter og citronsaft (1) 

 

Mix af majs, broccoli, rød peberfrugt, revet knoldselleri og soltørrede tranebær som 

salat (10) 

 

 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 

Tunsalat med majs, ærter og peberfrugt (2,3,6,11,13) 

 

Roastbeef med remoulade og ristede løg (1,2,6,11,13) 

 

Spegeskinke med soltørret tomat tapenade (15) 

 

Italiensk salami med olivenmix og rucola (15) 

 

 

Europæiske oste med blommechutney (6) 

 

Stænger med ymer dressing med lime og dild (6,11) 

 

Friskbagt rugbrød og madbrød (1,6,8,9) 

 

 

 

LUKSUSMENU UGE 31 

Onsdag 

Tallene på menuen refererer til de 15 allergener. 1. Gluten, 2. Æg, 3. Fisk, 4. Jordnødder, 5. Krebsdyr, 6. Mælk, 7. 

Soja, 8. Sesam, 9. Nødder, 10. Selleri, 11. Sennep, 12. Lupin, 20. Svovldioxid, 14. Bløddyr, 15. Hvidløg 

FÅR I FOR MEGET MAD?  
Skriv det til os, så vi sammen kan bekæmpe madspild. 

torvekoekken@torvekoekken.dk 



 

  

DAGENS LUNE RET                

Ovnstegt kyllingebryst (1 stk. pr. person) med skind og vingeben. Serveres med 

bagt selleri i sellericreme. Hertil kartofler vendt i løvstikke (1,6,11,13,15) 

 

 

SUPPLEMENTRET 

Varmrøget svinemørbrad med sennep, syltede æbler, grønne tomater og karse 

(11,13) 

 

 

FYLDIGE SALATER 

Tomater med sorte bønner, soya-sesam marinade, spirer og koriander (7,8) 

 

Salat af grønkål og bagte rodfrugter vendt med grov sennep og cayenne peber (11) 

 

Salat med agurk, gulerødder, tomat, fennikel og honningristede solsikkekerner. 

 

 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 

Æggesalat med karse og karry (2,6,11,13) 

 

Torskerogn med mayonnaise og dild (2,3,6,11,13) 

 

Leverpostej med bacondrys (1,2,6) 

 

Æbleflæsk 

 

 

Oste med æblekompot (6) 

 

Brownie (1,2,6,9) 

 

Agurkestænger og snack tomater med hvidløgsdressing (6,15) 

 

Friskbagt rugbrød og madbrød (1,6,8,9) 

 

 

 

LUKSUSMENU UGE 31 

Torsdag 

Tallene på menuen refererer til de 15 allergener. 1. Gluten, 2. Æg, 3. Fisk, 4. Jordnødder, 5. Krebsdyr, 6. Mælk, 7. 

Soja, 8. Sesam, 9. Nødder, 10. Selleri, 11. Sennep, 12. Lupin, 20. Svovldioxid, 14. Bløddyr, 15. Hvidløg 

FÅR I FOR MEGET MAD?  
Skriv det til os, så vi sammen kan bekæmpe madspild. 

torvekoekken@torvekoekken.dk 



 

 

DAGENS LUNE RET                

Mexicansk krydret svinekød med tortilla (1 stk. pr. person) og creme fraiche 

(1,6,8,15) 

 

 

SUPPLEMENTRET 

Spicy hotwings med crust af majsflager. Serveres med sweet corn og chipotle 

(1,11,13,15) 

 

 

FYLDIGE SALATER 

Melon salat med agurker, peberfrugter, tomater og ristet sesam med dressing på 

sesamolie, chili og koriander (8) 

 

Torvets salater med avocado, springløg, tomater, kål og chipotle dressing. Toppet 

med urter og lime (15) 

 

Blandet salat af tomat, agurk, grønne bønner, gul peberfrugt og croutons (1) 

 

 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 

Skaldyrssalat med surimi, rejer, muslinger og asparges (2,3,5,6,11,13,14,15) 

 

Gammeldags oksesteg med agurkesalat og høvlet peberrod (13) 

 

Lammekølle med honningbagte rødder (8,15) 

 

Skinke med sennepscreme (2,6,11,13) 

 

 

Blandede oste med balsamicobagte frugter (6,13) 

 

Selleri stænger og radiser med ingefærcreme (6,10) 

 

Friskbagt rugbrød og madbrød (1,6,8,9) 

 

 

 

LUKSUSMENU UGE 31 

Fredag 

Tallene på menuen refererer til de 15 allergener. 1. Gluten, 2. Æg, 3. Fisk, 4. Jordnødder, 5. Krebsdyr, 6. Mælk, 7. 

Soja, 8. Sesam, 9. Nødder, 10. Selleri, 11. Sennep, 12. Lupin, 20. Svovldioxid, 14. Bløddyr, 15. Hvidløg 

FÅR I FOR MEGET MAD?  
Skriv det til os, så vi sammen kan bekæmpe madspild. 

torvekoekken@torvekoekken.dk 


